Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 183-3/2009.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009.
április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános
üléséről.
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Csillag Csaba
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Egyed Péter
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képviselő
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Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szálinger Péter
Varga János

képviselő
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Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea költségv.főea.
Török Józsefné
szoc. főelőadó
Török Zoltánné
Mozgáskorlt.helyi csop.vez.
Zentai János
Nyugdíjasklub vezetője
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

főelőadó

Hárshegyi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 6 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Szipőcs Csaba és
Sztrik Emilné képviselők lesznek.
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Ismertette a napirendet, kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el.
Polgár László képviselő elmondta, hogy a csatornadíj megállapítással kapcsolatos
beadványa még nem került napirendre, kérte annak megtárgyalását, napirendre tűzését.
Hárshegyi József
polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy beadványának
tárgyalására a vegyes ügyek keretében a mai ülésen kerül sor. Ismételten javasolta a
napirend elfogadását.
Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 6 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták.
Napirend:

1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2009. (IV. 15.) rendelete a 2/2008. (II. 15.) önkormányzati
rendelettel elfogadott 2008. évi költségvetés zárszámadásáról.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2009. (IV. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 4/2007. (V. 1.) rendelet módosításáról.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

3./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékelése.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

1. Napirend
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy a 2008. évi költségvetés
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Az
előterjesztésből is látszik, hogy az eredeti költségvetéshez képest több módosítás is
történt, amit a költségvetési rendelet módosítások során megtárgyaltak. Úgy gondolja,
ha az idei év is úgy sikerül, mint a tavalyi, elégedettek lehetnek.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket a beszámolóval kapcsolatban.
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Képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért Hárshegyi József
polgármester javasolta a zárszámadás elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal megalkotta
az alábbi:
4/2009. /IV. 15./ Ör.

rendeletet
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
2/2008.
/II.
15./
önkormányzati rendelettel elfogadott 2008. évi
költségvetés zárszámadásáról.

/Rendelet jkv. mellékletét képezi/
2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 4/2007. /V. 1./ rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet,
illetve a módosításokat indokoló szöveges előterjesztést a képviselők írásban
megkapták.
Felkérte Török Józsefné szociális ügyekkel foglalkozó főelőadót, amennyiben az
előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Török Józsefné elmondta, hogy a rendelet-tervezetben szereplő módosításokat a
Szociális és Egészségügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta, javaslataik
figyelembevételével készült el a rendelet módosítása. A szöveges előterjesztés
részletesen ismerteti a módosítás szükségszerűségét.
Kérte a képviselőket amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdésük,
javaslatuk van, tegyék meg.
Hárshegyi József polgármester a temetési támogatással kapcsolatban elmondta, hogy
szerencsésebbnek tartja ha a támogatást a polgármester adhatja, sokkal gyorsabban
támogatáshoz juthat a kérelmező, mintha a bizottságnak kellene összeülni a döntés
meghozatalához. Az 50.000,-Ft-os temetési kölcsön nyújtásának lehetőségét megérti, ha
a hagyatékból ez később fedezhető, de nem tartja jónak ezt a fajta támogatást. A
lakásépítési támogatások visszafizetésénél is sok gond van, sokszor a havi
visszafizetendő összeg nem fedezi az ezzel járó költségeket.
Szipőcs Csaba képviselő megkérdezte mennyi időre lehet adni a kamat mentes
támogatást. Ez a rendelet-módosításból nem derül ki.
Török Józsefné elmondta, hogy a helyi rendelet 22. §-a szabályozza a kölcsön
visszafizetését. A módosításban ez nem szerepel, mivel az eredetihez képest nem történt
változás. A kamatmentes támogatást 12 hónap alatt kell visszafizetni, de ennél rövidebb
határidő is megállapítható. Még nem volt ilyen jellegű kérelem az elmúlt évig, tavaly
két kérelmet adtak be. Minden hozzátartozó alanyi jogon kapott 20.000,-Ft temetési
támogatást.
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Szipőcs Csaba
támogatást.

megkérdezte mindenki igénybe vette –e ezt az alanyi jogon járó

Török Józsefné elmondta, hogy minden halálesetnél megkapta a hozzátartozó a
20.000,-Ft-os támogatást. A módosításra azért volt szükség, mert az SZJA alapján a
jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül nyújtott támogatás adóköteles jövedelemnek
minősül az idei évtől. Ez a fajta támogatás polgármesteri hatáskörben van, a jövőben
vizsgálni kell a jövedelmi helyzetet is. Temetési segélyt a tv. alapján adni kell, ha a
kérelmező a jogszabályi feltételeknek megfelel.
Egyed Péter képviselő, bizottsági elnök elmondta, ha a polgármester ad támogatást,
akkor is vizsgálni kell a jövedelmi helyzetet.
Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy a módosítás alapján a házi
segítségnyújtásért május 1-től nem kell térítési díjat fizetni. Ezt a szociális
alapszolgáltatási feladatot megállapodás alapján a kistérség látja el, több településen a
szolgáltatásért nem kértek térítési díjat, egységesíteni kellett, ezért javasolták annak
eltörlését.
Hárshegyi József polgármester megkérdezte bent maradjon –e a rendeletben az
50.000,-Ft-os temetési kölcsön.
Szipőcs Csaba
lesz rá.

javasolta bent hagyni, előfordulhat, hogy lesz olyan akinek szüksége

Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, aki a kiküldött rendelet-tervezet
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
5/2009. /IV. 20./ Ör.

rendeletet
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 4/2007. /V. 1./ rendelet módosításáról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készítsen, melyet a képviselőtestületnek meg kell tárgyalnia.
Erről a munkáról szóló beszámolót írásban megkapták a képviselők. A beszámoló
szakmailag, számszakilag bemutatja az ellátott feladatot. Általánosságban elmondható,
hogy a helyzet nálunk jó, megfelelő a kapcsolat a szülőkkel, gyerekekkel,
pedagógusokkal.
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Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban észrevételük, kérdésük
van, tegyék fel.
Képviselők részéről észrevétel nem volt, ezért javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta
az alábbi:
27/2009. /VI. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorpáti
község Önkormányzata
Képviselő-testülete
„Értékelés
Monostorapáti
község
Önkormányzatának gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2008.” szóló előterjesztést e l f o g a d j a .
Utasítja a körjegyzőt, hogy az értékelést a
Közép-dunántúli
Regionális
Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala Veszprémi Kirendeltségének
küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2008. április 30.
/Értékelés és a jkv. mellékletét képezi/
4. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 37/A. §. (1) bek. alapján a
közcélú munka tervszerű megszervezése érdekében éves közfoglalkoztatási tervet kell
készíteni. A tervet előzetesen véleményezte a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ, reálisnak tartotta, jóváhagyásra javasolta.
A közfoglalkoztatás megszervezésével kapcsolatban már több alkalommal tartottak
Tapolcán tájékoztató előadásokat. A tv. alapján azokat a munkanélkülieket kell a
közfoglalkoztatásba bevonni, akik rendelkezésre állási támogatásra jogosultak. A
közfoglalkoztatás időtartalma 90 nap, legalább napi 6 óra, 55 év feletti nem kötelezhető
munkára.
Javasolta jóváhagyni a közfoglalkoztatási tervet.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

6

28/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 37/A. §. (1) bek. alapján elkészített
Közfoglalkoztatási Tervet elfogadja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy a Közfoglalkoztatási Tervet küldje
meg a Magyar Államkincstár Középdunántúli
Regionális
Igazgatósága
/Veszprém, Budapest u. 4./ részére.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. április 19.
Hárshegyi József körjegyző elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. tv. alapján az ajánlatkérőknek, így az önkormányzatnak is éves közbeszerzési
tervet kell készíteni az adott évre vonatkozó közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet
az önkormányzatnak kell elfogadni és közzétenni. Előreláthatólag közbeszerzésre, az
óvodai élelmiszer-beszerzés miatt kerül sor.
Hárshegyi József polgármester az elhangzottak alapján javasolta a közbeszerzési terv
elfogadását.
Képviselőtestület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
29/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. tv. alapján az
önkormányzata – mint ajánlatkérő - éves
összesített közbeszerzési tervét
elfogadja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy a közbeszerzési terv kihirdetéséről
gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2009. április 30.
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Hárshegyi József polgármester
tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §. (10) bek. alapján a polgármester a
tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést, - a tárgyévet követően - a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg
a
képviselő-testület elé terjeszti. Elkészült
Monostorapáti önkormányzatnál és intézményeinél 2008. évben elvégzett
ellenőrzésekről a beszámoló, melyet a képviselők írásban megkaptak. Az ellenőrzéseket
a kistérség belső ellenőrzési csoportja végezte.
Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
30/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008.
évre vonatkozó ellenőrzési és összefoglaló
ellenőrzési
jelentést
Monostorapáti
község Önkormányzata és a felügyelete
alá tartozó költségvetési szervekre
vonatkozólag, a beszámolót elfogadja, a
következtetéseket levonja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
Hárshegyi József
polgármester ismertette az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás levelét, melyben
javasolták visszavonni a képviselő-testület 60/2008. /VII. 17./Ökt. számú határozatát. A
határozat a Társulás működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő
kommunális hulladéklerakók rekultivációjára benyújtott pályázathoz biztosította volna a
saját forrás településre jutó részét. A 158 településből csak 96 önkormányzat hozott
támogató határozatot, 26 önkormányzat nem biztosította az önrészt, 36 település pedig
meg sem tárgyalta az előterjesztést. A támogatás igénybevételének feltétele a saját
forrás biztosításának az igazolása volt. A rekultivációs projekt I. fordulójának
megvalósítását az érintett 34 település támogatta, az ehhez szükséges saját forrást
biztosították. Mivel Monostorapátiban nincs a pályázatban bevont rekultiválandó
lerakó, saját forrás fizetési kötelezettség sem terheli, ezért javasolta a határozat
visszavonását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
31/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete 60/2008. /VII. 17./ Ökt.
számú határozatát az Észak-Balatoni Térség
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Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás elnökének
kérésére visszavonja, a szilárd hulladék
lerakók rekultiválásához szükséges forrást
2009. évi költségvetéséből nem biztosítja.
A pályázati támogatás igénybevételére nincs
lehetőség, mivel a társuláshoz tartozó 158
település nem hozott egységes, saját forrást
biztosító döntést.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy erről a társulás elnökét értesítse, a
megállapított támogatást nem utalja.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2009. április 30.
Hárshegyi József polgármester ismertette Illés Attiláné ajánlatát az Önkormányzat
tulajdonát képező összesen 19.825 m2 nagyságú közterület, közpark kaszálására.
Elmondta, hogy 2008. évben a futballpályát hetente, az egyéb területeket 18 alkalommal
kaszálta le a vállalkozó a szerződésben rögzített 9 alkalommal szemben 200.000,-Ft-ért.
A tavaly végzett munka alapján állította össze ajánlatát az idei évre vonatkozóan. Az
üzemanyag- anyagköltség, valamint a munkabér, géphasználati díj alapján ez 347.400,Ft-ra jött ki, ajánlata 350.000,-Ft 2009. évre, melyet három részletben kér kiegyenlíteni,
kevesebbért nem vállalja.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat.
Egyed Péter
alá.

képviselő megkérdezte milyen területek tartoznak a szerződés hatálya

Hárshegyi József elmondta, hogy az elmúlt évben is nagyobb területek karbantartására
kötöttek szerződést. Ide tartozik a temetőparkoló /3125 m2 / kilátódomb /3000 m2 /
hivatal előtti közpark /1200 m2/, futballpálya /7500 m2/, futballpálya előtti tér, az öltöző
környéke /5000 m2/. Az árajánlat alapján 17,-Ft-ba kerül 1 m2 terület kaszálása.
Csillag Csaba alpolgármester elmondta, hogy tavaly több alkalommal ingyen is
lenyírta a füvet.
Zentai János szerint vásárolni kellene egy ilyen típusú gépet, hosszabb távon
kifizetendőbb lenne. Megkérdezte erre van –e pályázati lehetőség.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy nem csak 19-20 alkalommal vágta a füvet, esős időben
többször kellett, ezért nem kért plussz pénzt. Ha olyan lesz az időjárás, mint tavaly
hetente kell füvet nyírni. Meg kellene próbálni úgy megállapodni, hogy az emelt
összegért többször vágja le a füvet áprilistól novemberig. A focipályát hetente kellene
nyírni a tavaszi és őszi szezon alatt.
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Takács Lászlóné elmondta, hogy szeretne az önkormányzat egy kis traktort vásárolni,
de pályázati kiírás várhatóan csak májusban jelenik meg.
Hárshegyi József elmondta, ha vásárol az önkormányzat egy gépet, éves szinten csak
5 hónapig lehet használni, a működtetési költsége is magas. Az eddigi ár alacsony volt,
még a gép amortizációját sem fedezte. Véleménye szerint részfeladatra is lehetne
szerződést kötni, pl. csak a sportpályára, ennek költsége 7500,-Ft/ alkalom A kisebb
területeket az önkormányzat dolgozói nyírnák. Sok a különbség a tavalyi és az idei
árajánlat között.
Csillag Csaba szerint a fennmaradó terület karbantartása is sok üzemanyagot igényel.
Meg kellene kérdezni nem –e adja el a gépet.
Egyed Péter szerint is gondolkodni kellene egy kis gép vásárlásán, jelenleg pedig egy
eseti megbízást kötni a munkára. Ha lesz pályázati lehetőség ki kell használni, vagy
esetleg egy használt gépet is lehetne vásárolni. Egyet ért azzal, hogy a kisebb
területeket tartsák karba az önkormányzat dolgozói.
Hárshegyi József elmondta, hogy előzetesen már tájékoztatta a vállalkozót arról, hogy
képviselő-testület nem biztos, hogy elfogadja el az árajánlatot, hisz a tavalyihoz képest
ez egy nagy emelés. Megkérdezte milyen összegű emeléssel tudna egyetérteni a testület,
milyen ajánlatot tehetne a vállalkozónak. Véleménye szerint azt is figyelembe kellene
venni, hogy több szolgáltatást végez az önkormányzatnak, mindig jó munkát végzett.
Polgár László javasolta a 150.000,-Ft-ot növekményt megfelezni. Szerinte 75.000,-Ftos emelés elfogadható. A sportpályával kapcsolatban elmondta, hogy ki lett ásva az
árok, de a föld a mai napig nem lett elszállítva. Napokban járt arra és látta, hogy sok
szemét van lerakva, el kellene vinni, a saját területére is sok szemetet leraknak.
Hárshegyi József elmondta, hogy a patak partján szemétgyűjtés volt, azért vannak ott a
zsákok, ezeket össze fogják szedni, nem kell bántani.
A 275.000,-Ft-os javaslatot jónak tartja. Amennyiben ezt nem fogadja el a vállalkozó
eseti megbízást kellene vele kötni, 5000,-Ft/alkalomra csökkentve a díjat.
Kérte a képviselőket aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
32/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
Illés
Attiláné
Monostorapáti, Hegyalja u. 1. szám alatti
vállalkozóval tárgyaljon az önkormányzat
tulajdonában
lévő
közterületek
gondozására,
kaszálására vonatkozó
árajánlattal kapcsolatban.
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Képviselő-testület a szolgáltatási szerződés
megkötését az alábbiak szerint javasolja:
A vállalkozó köteles az önkormányzat
közterületeit szükség szerint, de legalább
15-20 alkalommal, a sportpályát pedig
hetente lekaszálni.
Képviselő-testület javasolja a munkadíjat
bruttó
275.000,-Ft.
összegben
megállapítani.
Amennyiben vállalkozó a fenti feltételek
szerint nem vállalja a szolgáltatás
elvégzését, a képviselő-testület eseti
megbízás
alapján
rendeli
meg
a
közterületek karbantartási munkáit 5000,Ft/alkalom szolgáltatási díjért.
Képviselő-testület
felhatalmazza
polgármestert
egyezség esetén
megállapodás megkötésére.
Felelős:

a
a

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2009. április 30.
Hárshegyi József polgármester ismertette Somlai Szabolcs Ajka, Padragi u. 246. szám
alatti egyéni vállalkozó közterület-használati kérelmét. Heti öt alkalommal - kérelem
benyújtásától számítva - évi 205 nap veszi igénybe az önkormányzat közterületeit 8 m2
nagyságban. A közterület-foglalási rendelet alapján a használati díj mértéke 700,-Ft/nap,
így 143.500,-Ft-ot kell fizetnie egész évre, negyedévente 35.875,-Ft-ot.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a kérelemmel, kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
33/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közterületek
használatának rendjéről szóló 2/2009. /II.5./
önkormányzati
rendelettel
módosított
8/2008. /X. 31./ önkormányzati rendelet 4.
§-a alapján engedélyezi, hogy Somlai
Szabolcs 8451 Ajka, Padragi út 246. szám
alatti egyéni vállalkozó az önkormányzat
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közterületeit igény be vegye árusítás
céljából heti 5 alkalommal, 2009. december
31-ig 205 nap.
Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a
rendelet 10. §. 3. sz. melléklet alapján 700,Ft/nap összegben határozza meg, mely
összesen 143.500,-Ft 2009. évre.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a közterület használati
szerződés megkötésére, és a használati díj
beszedésére.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2009. április 30.
Hárshegyi József polgármester javasolta a képviselő-testület által meghozott 12/2009.
/II. 11./ Ökt. számú határozat visszavonását, - melyben Szabó Csaba táncpedagógus
részére március 1-től havi 13.500,-Ft támogatást nyújtottak az általános iskolai tanulók
táncoktatása céljából - mivel nevezett nem rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal, nem
tud számlát adni, ezért nem lehetett vele megállapodást kötni.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
34/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete 12/2009. /II. 11./ Ökt.
számú határozatát visszavonja, mivel Szabó
Csaba Tapolca, Juhász Gy. u. 45/B. 2. em.
9. szám alatti lakos, néptánc oktató
vállalkozó igazolvánnyal nem rendelkezik,
ezért
a
táncoktatásra
vonatkozó
megállapodás megkötésére nem került sor.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy az oktatót a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2009. április 30.
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Hárshegyi József polgármester ismertette Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes levelét,
melyben tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskolában működő néptánccsoport oktatását vállalja. A művészeti
vezetésért és tanításért havi 51.500,-Ft-ot kérnek, melyből 25.000,-Ft-ot az iskola fizet
ki, a fennmaradó részt az érintett önkormányzatok vállalják. Monostorapáti
önkormányzatnak 13.500,-Ft havi oktatói díjat kellene fizetni. Javasolta 2009. áprilisi 1től december 31-ig megállapítani a támogatást.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
35/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Ajka-Padragkút
Néptáncegyüttest /8400 Ajka, Szabadság tér
13.l/
a Monostorapáti székhelyű
„Művészetek Völgye Közös Fenntartású
Általános iskola tanulóinak táncoktatásával
megbízza, 2009. április 1-től 2009.
december 31-ig havi 13.500,-Ft oktatási
díjat 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a díj
kifizetéséről a számla kézhezvételét követő
8 napon belül gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: folyamatos
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az előzetes számítások szerint az
önkormányzat megfelel az ÖNHIKI-s pályázati kiírásnak, a költségvetés alapján közel
négy millió forintos támogatásra számíthatunk. Javasolta a pályázat benyújtását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
36/2009. /IV. 15./ Ökt. számú
A)

B)

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete (Közgyűlése) a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 17. § (1)
bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet)
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzatok támogatására.
Monostorapáti Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
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törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.

Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
feletti.
a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl
intézmény(eke)t tart fenn.

a)

III.
2) Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 500 fő vagy az
alatti és
2.3. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött,
az alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú
kistérségi társulás keretében) látja el, intézményeit társulásban
(intézményi társulásban) tartja fenn 2009. január 1. után:
- szociális alapszolgáltatási feladat:
 szociális étkeztetés;
 családsegítés;
 házi segítségnyújtás;
- gyermekjóléti alapellátási feladat:
 gyermekjóléti szolgáltatás;
- belső ellenőrzési feladat.
IV.
1.

2.

V.

Az önkormányzat
a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – 2008. évi költségvetési törvény 8.
melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.
a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában,
és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez
vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő
szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja
figyelembevételével)
meghatározott
–
kapacitás-kihasználtsági
feltételeknek
a) megfelel.
Az önkormányzat –iparűzési adó, magánszemélyek kommunális
adója, építményadó - helyi adó bevezetéséről döntött, és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során
realizál.

VI.
b)

Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv.
92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett,
bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját
döntése alapján sem bízott meg.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ÖNHIKI-s pályázat
benyújtására.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2009. április 24.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy június 30-án lejár az önkormányzat
működési hitelre vonatkozó szerződése, amely jelenleg 10 millió forint hitelkeretet
biztosít az önkormányzat részére. Javasolt az összeget 12 millió forintra felemelni,
mivel a bevételek elmaradása miatt gondot jelenthet a számlák kiegyenlítése. Az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2008. /X. 31./
önkormányzati rendelet 10. §. 2. bek. d. pontja alapján kétmillió forintot meghaladó
hitel felvételéhez név szerinti szavazást kell tartani.
Kérte a képviselőket –abc – szerinti sorrendben „igen, nem, tartózkodik” választ adva
nyilatkozzanak a hitelfelvételről.
Képviselők az alábbiak szerint szavaztak: Csillag Csaba igen, Egyed Péter igen, Szipőcs
Csaba igen, Sztrik Emilné igen, Polgár László igen, Hárshegyi József igen.
Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
37/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
működési
célra
12.000.000,-Ft
összegű
12
hónap
futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank
Nyrt-től.
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe
a hitel és járulékai visszafizetésére a
fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések
előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert a hitelszerződés megkötésére
az OTP Bank Nyrt-el.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester
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Határidő: 2009. május 15.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a 15/2009. /III. 17./ ÖM. rendelet
alapján a helyi önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be az általuk fenntartott
sportlétesítmények felújítására. A támogatás vissza nem térítendő, maximális összege
10 millió forint. Előnyben részesülnek azok az önkormányzatok, melyek a pályázaton
elnyert összeggel legalább azonos összegű támogatásban részesítik a területén működő
sportegyesületet. Készült egy előzetes terv, illetve költségvetés a sportöltöző
bővítésére, felújítására vonatkozóan, 15.000.000,-Ft-os költségszámítással.
Megvalósítás esetén az elnyerhető pályázati összeg maximum 10 millió forint lehetne,
az értékelésnél előnyt jelentene, ha ennek felét az önkormányzat biztosítja.
A tervet jónak tartja, az öltöző felújítására is szükség lenne, de véleménye szerint ez a
pályázat nem igazán jó, hisz az önkormányzat nem tudja vállalni a szükséges saját
forrás biztosítását.
Kért e a képviselőket mondják el véleményüket.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy nagy szükség lenne az öltöző felújítására, vizesek a
falak, rossz a szigetelés, csak egy WC van, mindenképpen indokolt lenne a bővítés. A
pályázathoz szükséges tervet és a költségvetést Nagy László tervező elkészítette, a
sportkoncepció is elkészült, mely tartalmazza a jelenlegi helyzetet, valamint a jövőbeni
terveket.
Takács Lászlóné szerint csak az a probléma, hogy az önkormányzat nem tudja a saját
erőt biztosítani, nincs rá fedezet. Az óvoda már régóta vár az épület szigetelésére,
annak megoldása sokkal fontosabb lenne, az orvosi rendelő fejlesztése is állandó
napirenden van, de sajnos mínuszból nem lehet fejleszteni.
Egyed Péter szerint is sok felújítási igény van, az orvosi rendelő teteje is átázik.
Csillag Csaba szerint várni kellene egy jobb feltételű pályázatra.
Szipőcs Csaba szerint nem biztos, hogy a pénz lesz a mérvadó, attól függ hányan adják
be a pályázatot. Egy minimális saját erőt kell ígérni. Megkérdezte mikor kell az építési
engedély becsatolni a pályázathoz.
Zentai János az elhangzottak alapján úgy látja, csak hitel terhére lehet saját erőt ígérni,
kérdés, hogy ezt vállalja –e a képviselő-testület.
Takács Lászlóné
elmondta, hogy június 30-ig kell benyújtani a jogerős építési
engedélyt. Az engedélyeztetésnek nincs költsége, mivel az önkormányzat illetékmentes,
de a tervezési költséggel számolni kell.
Hárshegyi József kérte a képviselők javaslatát arra vonatkozóan, hogy milyen összegű
saját erőt ígérjen az önkormányzat, saját erő biztosítása nélkül nincs értelme elküldeni a
pályázatot.
Szipőcs Csaba 1 millió forint saját erőt javasolt, véleménye szerint máskor is elég volt
10 %-os önrész, meg kell próbálni.
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Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy benyújtsa
az önkormányzat a pályázatot, kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület 1 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi:
38/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 15/2009. /III. 17./
ÖM. rendelet alapján, az önkormányzatok
által
fenntartott
sportlétesítmények
felújításához nyújtható támogatásra nem ad
be pályázatot, mivel a
támogatáshoz
szükséges saját forrást költségvetéséből
nem tudja biztosítani.

Hárshegyi József polgármester ismertette Tóth Virág levelét – Nagyvilágban a
Magyar Kultúráért Egyesület tagjaként ajánlott fel segítségét - melyben egy önálló 3
napos rendezvény, a Monostorapáti Nyári Kavalkád terveit, a tervezett programokat és
annak előzetes költségvetését tartalmazza. Elmondta, hogy eredetileg az öt település,
valamint Pula és Öcs szervezte volna meg közösen a rendezvényt, július 23- 26 között.
Taliándörögd bejelentette, hogy Nagyvázsonnyal közösen szerveznek 10 napos
Völgynapokat július 29-től augusztus 9-ig. A programba beszáll a XVI. /Mátyásföld/ és
a X. kerületi /Kőbánya/ önkormányzat, a programok megszervezését a szegedi
szervezőiroda vállalná, melyek fedezetére az önkormányzatok adnának keretet. A
kérdés, hogy mennyit áldoz az önkormányzat a rendezvényre, a hozzájárulásra
vonatkozóan szerződést kell kötni a szervezőirodával. Megkérdezte mekkora az az
összeg, amit ajánlani tudnak.
Csillag Csaba megkérdezte a közterületek hasznosításáért ki kapja a bérleti díjat,
részesül –e az önkormányzat a bevételből.
Hárshegyi József elmondta, hogy természetesen az önkormányzat adja bérbe a
közterületeket, a jegyárusítást a szervezők végzik, a végén elszámolnak. Véleménye
szerint nem szabad megszakítani a rendezvénysorozatot, hisz a falu lakossága is számít
a turizmus nyújtotta lehetőségekre.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a tervezett költségeket egy kicsit soknak tartja.
Megkérdezte, konkrétan milyen költségeket kellene vállalnia az önkormányzatnak.
Véleménye szerint nem csak az önkormányzatnak kellene állni a költségeket, annak is
hozzá kellene járulni, akinek ebből bevétele származik.
Egyed Péter megkérdezte természetben, vagy anyagiakban kell támogatást nyújtani.
Hárshegyi József elmondta, hogy dologi, és egyéb jellegű kiadások is vannak, ide
tartozik konkrétan a villamos áram biztosítása, az áramfogyasztás költsége, a mobil
WC-ék megrendelése, rendőri biztosítás, orvosi ellátás megszervezése, de anyagi
hozzájárulásra is szükség van.
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Takács Lászlóné szerint a költségvetésben tervezett falunapi kiadásokat át lehetne
csoportosítani, ha a falunapot elhagynák. Kistérségi támogatást is lehetne kérni.
Zentai János szerint nem biztos, hogy a falunapot célszerű elhagyni a program miatt.
Hárshegyi József
kérte a képviselőket nyilatkozzanak arról, hogy legyen –e
Völgyrendezvény Monostorapátiban, tudják –e támogatni.
Szipőcs Csaba szerint természetesen legyen, javasolta a szerződésben szereplő, a
rendezvény lebonyolításához szükséges feltételek biztosítását.
Egyed Péter egyetértett a javaslattal, de mivel a szerződésben nincs olyan pont, amely
rögzítené azt, hogy a bevételből részesül az önkormányzat, pénzbeli támogatást ne
adjanak. A feltételek biztosításának is van anyagi vonzata.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket aki egyetért azzal, hogy a
szerződés-tervezetben szereplő, a rendezvény lebonyolításához szükséges feltételek
anyagi hátterét vállalja az önkormányzat, ezen felül pedig pénzügyi támogatást nem
biztosít, kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
39/2009. /IV. 15./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
megbízza
a
Nagyvilágban a Magyar
Kultúráért
Közhasznú Egyesületet /6720 Szeged,
Horváth Mihály u. 9./ 2009. július 23-26
között megtartandó Monostorapáti Nyári
Kavalkád című kulturális rendezvény
megtervezésére,
megszervezésére
és
lebonyolítására.
Önkormányzat
a
rendezvény
lebonyolításához szükséges feltételeket
/közterületeket, játszóhelyeket, öltözőket,
egészségügyi és higiéniai létesítményeket
térítésmentesen
biztosítja,
zavartalan
közközlekedés,
elektromos
energia,
térvilágítás, háttérszemélyzet, orvosi ellátás,
tűzoltósági, rendőrségi szolgálat/ biztosítja,
ezenfelül pénzügyi fedezetet nem tud
nyújtani.
Képviselő-testület
felhatalmazza
polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester
Határidő: azonnal

a
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Hárshegyi József tájékoztatta a képviselőket, hogy a templom előtti villanyoszlop
áthelyezésének költségeire 4 millió forint a Sport utca /Pap-tagi út/ villanyhálózat
bővítésére 6 mFt-os árajánlatot adott egy tatabányai Kft. A cég megfinanszírozná a
beruházást, részeltekben kellene fizetni.
Véleménye szerint jelen helyzetben ez nem aktuális, hisz a költségvetés nem teszi
lehetővé egy ilyen munka megrendelését.
Ismertette Polgár László képviselő beadványát, melyben leírja, hogy a falu lakossága
sokallja a szennyvíz-szolgáltatási díjat, ezért javasolja a szolgáltatási díj
megállapításának újra tárgyalását, valamint sérelmezi, hogy nem kapott kellő
tájékoztatást ebben az ügyben, és tudomása szerint Hegyesd község sem fogadta el,
mert Ők sem tartják reálisnak.
A harmadik pontra reagálva tájékoztatta Polgár Lászlót, hogy Hegyesd község
önkormányzata is elfogadta a szennyvíz-szolgáltatási díjról szóló rendeletet.
A második pontra vonatkozóan elmondta, hogy a beruházásra vonatkozó tervek még
Zentai János ideje alatt készültek, az a testület bízta meg a Bakonykarszt-ot a tervek
elkészítésével. A szennyvíz-szolgáltatási díjjal több testületi ülésen is foglalkoztak,
amennyiben részt vett volna a testületi üléseken, valamint a közmeghallgatáson, nem
mondaná azt, hogy nem kapott kellő tájékoztatást. Amennyiben szeretett volna bővebb
tájékoztatást, vagy értett egyet valamivel, a lehetősége mindig meg volt arra, hogy
kérdezzen, informálódjon, de ezzel a lehetőséggel nem élt.
A díjat szakemberek számolták ki, azzal vitatkozni nem tudnak, ezért a képviselőtestület elfogadta a díj megállapításáról szóló rendeletet. Véleménye szerint az sem
mindegy, hogy hogyan és milyen körülmények között tájékoztatja egy képviselő a
lakosságot. Pl. a húsvéti misén papírt osztogatott. Most is fenntartja azt a véleményét,
hogy nem a szolgáltatási díj a sok, hanem az amortizációs költség. Ez a beruházás az
önkormányzati vagyont növelte, ez a mi tőkénk, ennek felújítására, bővítésére nekünk
kell megteremteni a pénzügyi alapot, ezt szolgálja az amortizációs díj. Ehhez még 5
évig nem kell hozzányúlni, a kivitelező öt évig köteles a garanciális javításra. A
csőhálózat 50 év, az épület 30 év, a berendezések, gépek 3-5-8 év után íródnak nullára.
A nagy teherforgalom is veszélyezteti a csőhálózatot. Az amortizációnak van egy
számítási módszere, ezt a költséget sajnos az öt település lakóinak kell megfizetni. Az
erre befizetett pénz is az öt település pénze lesz, ami külön számlán lesz elhelyezve. A
tisztítási díj kétszerese a vízdíjnak, ez lett mondva a lakosságnak is, ezért nem érti az
aggályokat. Úgy gondolja, ha egy képviselő szítja a hangulatot, azzal nem lehet előre
lépni.
Polgár László elmondta, hogy valóban nem volt több alkalommal testületi ülésen, a tó
miatt volt benne egy kis dac, amiért a képviselők nem támogatták a tó kisajátítására
vonatkozó javaslatát.
Ott volt azonban azon a gyűlésen, amelyen bemutatták a kivitelező Swietelsky Kft-t, és
ott volt a Bakonykarszt képviselője is. Várhatóan kétszerese lesz a csatornadíj, ez
hangzott el. Ez durván 500,-Ft lenne, az amortizációt soha nem említették. Az emberek
kérdezgetnek, tájékoztatást kérnek. Olvasta Vind József beadványát, az amortizációs
költséget soha senki nem említette, nem lett forintba kimondva, az emberek becsapva
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érzik magukat, többen jelezték, hogy lekötnek a csatornahálózatról, ha ilyen magas lesz
a díj. Sérelmezik azt is, hogy a próbaüzem alatt is fizetni kell a szolgáltatatásért, holott
arról volt szó, hogy nem kell. A tájékoztatásban voltak problémák, soha nem hangzott
el, hogy az Unió előírja az amortizációs díj fizetését.
Hárshegyi József elmondta, hogy valamennyi szennyvízzel kapcsolatos ülésen ott volt,
általában mindig szakemberek tájékoztatták a polgármestereket a beruházásról. Egymás
munkáját kölcsönösen segítették. Minden tájékoztatón szóba került, hogy nekünk kell a
karbantartásról gondoskodni. Véleménye szerint az embereket félre vezetik az ilyen
tájékoztatások. A próbaüzem alatt nem kellett fizetni a csatornadíjat, ez 2008. december
31-el lezárult, ezt követően 2009. január 1-től került bevezetésre. Az amortizációs díjat
már előbb is ki lehetett volna vetni a lakosságra, ez nem történt meg, 2012-ig
fokozatosan emeljük a díjat. A környezetvédelmi tv. módosítása alapján mindenki
köteles rákötni a csatornára, ahol az kiépítésre került. Aki nem köt rá, fizeti a
talajterhelési díjat. Volt olyan felvetés is, hogy becsapták a falu jó néhány emberét,
mert a próbaüzem alatt fizetnie kellett a szennyvíz elszállításáért. Valóban kellett és kell
is fizetni a szennyvízszállításért annak aki nem köt rá, a szennyvíz továbbra is a derítőbe
megy, aki rákötött annak is ki kellett fizetni a derítőből elszállított szennyvizet, hisz azt
nem lehetett a csatornába átszivattyúzni. Úgy érzi aki bejött a hivatalba és érdeklődött,
megfelelő tájékoztatást kapott. Az öt településen egyforma díj lett megállapítva,
mindenki ugyanazon az áron jut a szolgáltatáshoz.
Polgár László elmondta, továbbra sem egyértelmű számára a polgármester által adott
válasz. Vind József az állítja, közös projekt esetén közösen kell állni az amortizációs
költséget is, tehát Veszprémnek és Zircnek is vállalnia kell a ráeső részt. Ha ez így van,
kéri a polgármestert tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez így legyen.
Hárshegyi József elmondta, hogy a pályázatot közösen nyerte az öt település valamint
Veszprém és Zirc. A beruházás kedvezményezettje Veszprém volt, ahol nem a teljes
várost érintette a beruházás. Mindenki a saját beruházásával foglalkozott. Az öt
település beruházása sem lett 3,7 milliárd forint, 1,3 milliárdot megspóroltunk.
A megmaradt pénzt csak környezetvédelmi célra lehet felhasználni, /Veszprémi
beruházásra lesz felhasználva/ tehát a végleges elszámolásnál Veszprém és Zirc a 7,7
milliárd forintból ténylegesen 5,3 milliárd forintot használ fel. Induláskor ez az összeg
ÁFÁ-s volt, most nettó, ÁFA nélküli. Mindig ellene szavazott annak, hogy Veszprém
használja fel a megmaradó összeget, de mi sajnos nem tudtunk volna saját erőt letenni.
A lakossági hozzájárulást is soknak találja Vind József a számításában, csak azt nem
veszi figyelembe, hogy a nem támogatott költségeket, pl. a PIU fenntartása,
működtetése, nem lehet a pályázatba elszámolni, azt a lakossági befizetésekből lehet
fedezni.
Szipőcs Csaba szerint azt kell megértetni az emberekkel, hogy amit amortizációra
befizetnek, senki nem viszi el, az az öt településé marad. Érthető, hogy a háromszoros
díjat sokallja a lakosság.
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Egyed Péter elmondta, hogy neki is jelezték egy páran aggályaikat. Nem hiszik el az
emberek, hogy ez a pénz az önkormányzatoké marad, hisz a Bakonykarsztnak kell
fizetni. Azt is el kellene mondani a lakosságnak, hogy miért fizet az öt település minden
lakója egyforma díjat.
Zentai János megkérdezte ellenőrizték –e, hogy ki kötött rá a csatornára, Ő tud
olyant aki rákötött és nem fizet csatornadíjat, mivel a szolgáltató nem tud róla.
Hárshegyi József elmondta előfordulhat, de nincs tudomása ilyenről, a szolgáltató
fogja ezt ellenőrizni.
Zentai János megkérdezte lesz –e lomtalanítás az idén.
Hárshegyi József elmondta, hogy lesz, de még nem tudni mikor, tavasszal vagy ősszel.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy locsoláshoz zöldórát lehet felszereltetni.
Elmondta, hogy az utak javítására az egyezség szerint június 30-ig kerül sor.
Egyed Péter felhívta a figyelmet a vízelvezető árkok karbantartására. A Zrínyi utcában
még az útjavítás előtt meg kell oldani a vízelvezetést Horváth István előtt, valamint a
Kossuth utcai kereszteződésben a rácsot ki kellene cserélni.
Polgár László a Dózsa utca – Óvoda utcai kereszteződésben kérte a vízelvezető rács
javítását. Többször jelezte a kivitelezés alatt a tömörítés hiányát, véleménye szerint
emiatt repedezett meg a csőhálózat feletti sáv, jobban oda kellett volna figyelni.
Véleménye szerint a kivitelezők olyan apróságokat nem tettek meg, - aminek alacsony
költségvonzata lett volna – amivel elkerülhető lenne több később előforduló hiba is.
Jelezte, hogy az Ő háza előtt még sávosan sem lett helyreállítva az út.
Takács Lászlóné elmondta, hogy ezt a hiányosságot már tavaly a műszaki átadás során
jelezték a kivitelezőnek, aki elmondta, hogy ott voltak az útépítők, de Ő nem engedte
leaszfaltozni az utat.
Polgár László elmondta, hogy ez így nem igaz, Varga József mondta, hogy az a sáv
ahol aszfaltozni akartak az Ő saját tulajdona, és a kertjét ne aszfaltozzák le. Ő csak azt
mondta, amíg ez a dolog nincs lerendezve logikátlan megcsinálni.
Hárshegyi József
tájékoztatta a képviselőket, hogy a Hegyalja utca építési
engedélyezési eljárása folyamatban, a kivitelezéshez szükséges pályázati lehetőségre
várunk. Ha marad pénz az Ifjúság utca is kapna egy vékony réteget ideiglenes jelleggel.
A vízelvezetőkre vonatkozó felvetésre elmondta, hogy a közmunkások folyamatosan
tisztítják az árkokat.
Kérte a képviselőket amennyiben közérdekű kérdésük, javaslatuk van, tegyék meg.
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Képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Hárshegyi József polgármester
megköszönte a részvételt, az ülést 21.30 órakor bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szipőcs Csaba
képviselő

Sztrik Emilné
képviselő

